
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
   إلى العلماءحاجة الناس

  عبد الكريم الخضير / الشيخ
  

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  ن، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد هللا رب العالمين

  :أما بعد
 وال همالً، بل خلقهم لهدف عظيم، وغاية نبيلة، ىركهم سد وال ت، لم يخلق الخلق عبثاً-جل وعال-فإن اهللا 

) ٥٦([ }وما خَلَقْتُ الْجِن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ{ :، كما في قوله تعالى-جل وعال-وهي تحقيق العبودية هللا 
ال سبيل إلى وأنزل الكتب، إذ  تحقيق العبودية بعث اهللا الرسل،  ومن أجل تحقيق هذا الهدف]سورة الذاريات

، ال يستطيع اإلنسان مهما -جل وعال- وما جاءوا به عن اهللا ،الخلق لتحقيق هذا الهدف إال عن طريق الرسل
عليه الصالة - من غير ما جاءت به الرسل، فبالنسبة لما بعد بعثة النبي ن الذكاء أن يعبد اهللا على مرادهبلغ م

  .-عليه الصالة والسالم-الغاية إال عن طريقه  ال وصول ألحد إلى تحقيق الهدف وبلوغ -والسالم
 من نسان يزعم أنه يسعه ما وسع الخضر كون اإل-من نواقض اإلسالم-وأهل العلم يذكرون من النواقض 
-عليه الصالة والسالم-نه بإمكانه أن يصل إلى الغاية من غير طريق النبي عدم االقتداء واالتباع لموسى، وأ

  .-صلى اهللا عليه وسلم- الم، فال معرفة لنا باألمور التوقيفية إال عن طريقه، هذا ناقض من نواقض اإلس
 بعثه اهللا بشيراً ونذيراً، مبشراً لمن أطاع واتبع، ومنذراً لمن خاف وعصى، -عليه الصالة والسالم-النبي 

د أن كمل  بع-عليه الصالة والسالم- وأدى األمانة، ونصح األمة، ومات ،وبلغ ما أرسل به، بلغ الرسالة
 فمن يزعم ]سورة المائدة) ٣([ }الْيوم َأكْملْتُ لَكُم دينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم اِإلسالَم دينًا{الدين، 

فهو ضال، ومن أحدث في الدين ما لم يسبق له شرعية من كتاب وال أنه يكمل الدين بشيء كان فيه نقص 
دع، وكل بدعة ضاللة، فهو ضال أيضاً، فالدين ليس بحاجة إلى تكميل من أحد، بل هو كامل قبل سنة فهو مبت
 وليس بحاجة إلى ترويج، نعم هو بحاجة إلى علماء يبينون وإلى دعاة ،-عليه الصالة والسالم-وفاة النبي 

 أن ضالل على جهل وينشرون، لكن ليس بحاجة إلى ترويج، ولذا ضل فريق من المتعبدة الذين يعبدون اهللا
 عن الدين فأرادوا أن يردوهم، وأن يروجوا الدين بأخبار وقصص –على حد زعمهم–الناس قد انصرفوا 

 من أجل أن يرغبوا الناس في الدين، والدين كامل -عليه الصالة والسالم-ينسبونها زوراً وبهتاناً إلى النبي 
  .ن الوالدة إلى الوفاةشامل لجميع نواحي الحياة، لجميع ما يحتاجه الناس م

وضعوا األحاديث ترغيباً في الدين، وصرفاً لهم عن ما يشغلهم عنه، وهؤالء قوم ضالل، وال يكفي في ذلك 
صحة الهدف، يعني كون الناس يرجعون إلى الدين هدف نبيل، لكن كيف تحقق هذا الهدف النبيل؟ تحقق هذا 

اجة الكاذبة، ولذا اشتدت الحرويجه باألحاديث والقصص الهدف ببيان الدين وإجالئه وتوضيحه للناس، ال بت
، -عليه الصالة والسالم- علمهم على ما جاء عن اهللا وعن رسوله ا الذين قد بنوإلى أهل العلم إلى الراسخين

ولذا صارت  العلم على األساس المتين من نصوص الوحيين، وتعلموا ما يعينهم على فهم هذه النصوص، ابنو



 بنى علمه على كتاب اهللا وسنة  أن يكون ممن أراد اهللا به الخير وفقهه في دينهقة عند من يريدالجادة المطرو
  .، وتعلم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة-عليه الصالة والسالم-نبيه 

 عرب، عربيتهم لم تتلوث -عليه الصالة والسالم- الذين بعث فيهم النبي -رضوان اهللا عليهم-الصحابة 
م يختلطوا بغيرهم فيؤثروا عليهم، فهموا نصوص الكتاب والسنة بمجرد سماعها، ولذا لم يكونوا بغيرها، ول

عليه -بحاجة إلى غير الكتاب والسنة، يسمعون القرآن ويفهمون، المشركون يسمعون القرآن من النبي 
ض من ينتسب ومما يؤسف له أن بعض المشركين يفهم القرآن أكثر من فهم بع ويفهمون، -الصالة والسالم

 استنكروا )) ال إله إال اهللا:قولوا(( : للمشركين-عليه الصالة والسالم-إلى اإلسالم اليوم، لما قال النبي 
 لكن بعض المسلمين مع األسف الشديد ال يفهم معنى ال إله ]سورة ص) ٥([ }َأجعَل الْآِلهةَ ِإلَها واحدا{ ورفضوا

ال إله إال اهللا، هذا دليل : ه إال اهللا، يذبح لولي أو لجني أو لغير ذلك ويقولال إل: إال اهللا، يطوف بقبر ويقول
 الذي ال يغفر، نسأل اهللا ها من أساسها، أتى بالشرك األكبرعلى أنه لم يفهم ال إله إال اهللا، حتى أتى بما ينقض

  .السالمة والعافية
ى تحقيق الهدف إال عن طريقهم، ثم بعد ذلك الحاجة إلى األنبياء ضرورية كما أسلفنا إذ ال يمكن الوصول إل

 الذين حملوا العلم، مما جاءهم جة ماسة إلى ورثة هؤالء األنبياء وهم العلماء، العلماء الربانيون الراسخونالحا
 وال يتمارى اثنان في أن الحاجة إلى العلماء أمس من الحاجة إلى ،عن طريق األنبياء حملوه بحق وأدوه بحق

ب، يتصور اإلنسان نفسه وليس عنده شيء من مبادئ العلوم، في بلد ليس فيه عالم وال تعليم، الطعام والشرا
 كيف يزكي؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف يتعامل مع الناس؟ ولذا ؟؟ كيف يصلي-جل وعال-كيف يعبد اهللا 

ل الناس بهم وبدونهم ومث مثل العلماء: "، فقالذكر اآلجري في أخالق العلماء مثاالً لحاجة الناس إلى العلماء
وعقارب، في ظالم  مسبع، فيه سباع ووحوش وأشجار وحياتكمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة في واد 

 فجاءهم شخص بيده مصباح ؟دامس، يسيرون ال يدرون على ما يطئون، وما يواجههم، وال إلى أين يتجهون
ء هل هم بحاجة إلى صاحب المصباح؟ فأنار لهم الطريق حتى أخرجهم من هذا الوادي المظلم، يعني هؤال

بحاجة ماسة، يعني وإذا تصورنا هذه الحاجة أن غاية ما يدعو إليها طلب السالمة من الموت الذي هو أعظم 
 خسر الدنيا، خسر ما بقي ؟ما يواجه اإلنسان، والموت نهاية لكل حي، وبعد ذلك يواجه ما قدم، وماذا خسر

 وموضع سوط من ،ما الذي يخسره من فقد العلم والعلماء؟ يخسر اآلخرةمن عمره على حد زعمه من الدنيا، 
 ونحن نقضي ؟الجنة يعدل الدنيا وما فيها، والدنيا ال تزن عند اهللا جناح بعوضة، كيف نعرف حقيقة هذه الدنيا

لى ديننا، وما األوقات الطويلة فيما ال ينفع، فضالً عن كوننا نقضيه فيما ينفعنا في أمور دنيانا، غير ملتفتين إ
  .ينفعنا في اآلخرة

بدال من أن يكون األصل ما خلق وال تنس نصيبك من اآلخرة، : كثير من الناس بحاجة ماسة اليوم أن يقال له
 يعني ]سورة القصص) ٧٧([ }ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا{: من أجله األصل العبودية، ثم يحتاج إلى أن يقال له

تعينك على تحقيق الهدف، هل عرفنا حقيقة الدنيا مثل ما عرفها سعيد بن المسيب؟ خطبت ابنته من الدنيا التي 
جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يخطب ابنتك، ماذا كان : من قبل ابن الخليفة جاء الوسيط فقال لسعيد

 يقص لي من هذا الجناح؟ إيش إذا كانت الدنيا ال تعدل عند اهللا جناح بعوضة فماذا ترى: جوابه؟ جوابه يقول



 المراد بذلك النافلة خير من الدنيا ))ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها((اللي بيوصل سعيد من هذا الجناح؟ 
هما على ما جاء في الوصف في الحديث بدقيقتين؛ ألن من صفة هذه الصالة وما فيها، ركعتان يمكن أداؤ

  .بدقيقتين تعدل الدنيا وما فيها" ؟ الفاتحة أم ال-صلى اهللا عليه وسلم- قرأما أدري أ: "الخفة، حتى قالت عائشة
جل -المقصود أن الحاجة داعية وماسة إلى العلماء، بقدر حاجة اإلنسان إلى دينه وإلى الفوز برضى اهللا 

  .-جل وعال-، والنجاة من عذابه -وعال
ننجو من العذاب؟ بمعرفتنا بما ينجينا من معرفة إذا عرفنا أننا بأمس الحاجة إلى أن ننجو من العذاب، كيف 

الحالل والواجب لنفعله، والمحرم لنجتنبه، وال يكون ذلك إال عن طريق العلماء، والعلماء إذا أطلقوا يراد بهم 
أهل العلم والعمل؛ ألنه قد يوجد بين ظهراني الناس من يسمون علماء، وهم في الحقيقة ال يستحقون هذا 

يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم والَّذين ُأوتُوا {صف بالعلم تشريف، ورفعة في الدنيا واآلخرة، االسم؛ ألن الو
اتجرد لْمهذا وصف تشريفي، فكيف يستحقه من يحمل شيئاً من العلم وهو ال يعمل ]سورة المجادلة) ١١([} الْع 

، يتثاقل عنه، ويسمع النهي الصحيح الصريح ويرتكبه،  ويخالفع األمر والنهي في الكتاب والسنةبه؟ يسم
وعلى هذا المقرر المحقق أن ما يحمله الفاسق ليس بعلم؛ ألن العلم في الحقيقة ما نفع، وهذا لم ينتفع بعلمه، 

جل -شى اهللا  فالذي ال يخ]سورة فاطر) ٢٨([ }ِإنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء{والعلم ما أورث الخشية، 
ِإنَّما التَّوبةُ علَى اللّه ِللَّذين يعملُون السوء {: -جل وعال- ليس من العلماء، ولذا جاء قول اهللا -وعال
الَةهيعني الذي يعرف حكم  هل من شرط قبول التوبة أن ال يعرف اإلنسان الحكم؟]سورة النساء) ١٧([} بِج 

ذي يعرف أن شرب الخمر حرام ويشرب تقبل توبته وإال  تقبل، ال؟ ما تقبل؟ نعم تقبل توبته وإالالزنا ويزني
 جاهالً، ولذا يقرر أهل -جل وعال-يعرف الحكم، والرتكابه ما يخالف هذه المعرفة سماه اهللا  هو ما تقبل؟ إذاً

 ولذا جزم ))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله(( :، وجاء في الحديثعلم أن كل من عصى اهللا فهو جاهلال
  .ابن عبد البر أن كل من يحمل العلم عدل، كل من يحمل العلم عدل

  والبن عبد البر كل من عنـي      : قلت
ــصطفى  ــول الم ــدل بق ــه ع   فإن

  ج

  بحملــه العلــم ولــم يــوهنِ     
ـ    )يحمل هـذا العلـم    (   ا لكـن خولف

  

 يحمل العلم وهو يعني المسألة في شخص حمل العلم، يعني على رأي ابن عبد البر هو عدل، يعني وجدنا من
كل :  أو كل من عمل فهو عالم، أقرب إلى قول،.. كل من عمل بعلمهوهو غير ثقة، إذاً نعكسغير عدل، 

 خالفه أهل العلم؛ ألنه ا، يعني ابن عبد البر لكن خولف:كل عدل عالم، وال عكس، ولذا يقولمن علم فهو عدل، 
 غير عدل، خولف، والحديث مختلف في ثبوته، وجد بين ظهراني الناس من يحمل العلم وهو في الحقيقة

 كثير من أهل العلم يضعفوه، إذا عرفنا هذا وأن ما يحمله الفساق ،- تعالىرحمه اهللا-وممن أثبته اإلمام أحمد 
ليس بعلم، وأن الفاسق ليس بعالم نأتي إلى من تصدى على مر العصور من عصر الصحابة إلى يومنا هذا 

رق المعتبرة عند أهل العلم، وعلى الجادة المعروفة عندهم، وعلم الناس، وقضى بينهم، للتعليم، حمل العلم بالط
 وبين ما يجوز وما ال يجوز، هذا هو العالم الحقيقي، هذا هو العالم الذي يقتدى به، فإذا بين للناس ما ،وأفتاهم

العلمي واالصطالح مفتي، نزل إليهم، وأخبرهم عن األحكام وبين لهم الحالل والحرام هذا يسمى في العرف 
  .يبين للناس مع اإللزام فهو قاضيإذا كان يبين للناس من غير إلزام، وإذا كان 



وجاء ما يدل على ، وعمدتها الكتاب والسنة، يعني ما جاء عن اهللا، -جل وعال-الفتوى اإلخبار عن اهللا 
  .والسنة، مما ال نطيل بذكرهاعتماد القياس عند جماهير أهل العلم، ولهذا القول دالئله من الكتاب 

إعالم : ( سمى كتابه- تعالىرحمه اهللا-ولذا ابن القيم ، موقع عنه تعالى، -جل وعال-المفتي مخبر عن اهللا 
 ويقصد بذلك المفتين، هم )أعالم الموقعين عن رب العالمين(وبعضهم يضبطه ) الموقعين عن رب العالمين

 ألنه أعالم: ضمون هذا الكتاب، أو قلنا بمإعالم وهو إخبار:  قلنا، وسواء-جل وعال-الذين يوقعون عن اهللا 
، أئمة أعالم، وسواء هذا أو  وهم أعالم من الصحابة والتابعين ومن بعدهمذكر من األعالم الذين تولوا الفتوى

  .-جل وعال- فالموقعون هم المفتون عن اهللا ذاك
  .الدين والورعالمفتي ال يتبع في فتواه حتى يجمع ويضم إلى العلم 

  ولــيس فــي فتــواه مفــت متبــع
  ج

  ما لم يضف للعلم والـدين الـورع         
  ج

ن اهللا إ((: -صلى اهللا عليه وسلم-  وقد أخبر النبي؟ كيف يفتي الناسألنه إذا لم يكن عالماً وهو الشرط األول
 حتى إذا لم يبق ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، -جل وعال-

 رؤوساً جهاالً، يعني قبل ذلك عند ))عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهاالً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
سة الحقيقية ألهل ن الرئاإ: ء؟ علماء، ولذا يقول أهل العلموجود العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهال وإال علما

لرئاسة الحقيقية ألهل العلم، ومن يتصدى لإلجابة عن مشاكل الناس  ا))ساءؤر(( : وفي روايةالعلم، الرئاسة
لى ضرب أمثلة؛ ألنه يوجد من يبذل وأسئلتهم وبقدر ما يعطي يكون نصيبه من هذه الرئاسة، وال نحتاج إ

  . وسيادته تكون أقل ويوجد من أهل العلم من بذله أقل ولذا ساد الناس،وهو من أهل العلم بحق
اد به اإلسالم ما يمكن أن المر: قلناإذا  راد به التدين والعمل بالعلم، وإال الدين الم" والدينما لم يضف للعلم"

يتصور عالم غير مسلم، نعم، ال يتصور إال إذا كان يدرس الدين ويدرس العلم الشرعي لهدف من األهداف 
ء، وإن الك أو الكت ألسنة كالمستشرقين مثالً، الذين يقصدون من دراستهم هدم الدين، وهؤالء ليسوا بعلما

  .فية، هذا ضالل نسأل اهللا العافية بل الترحم عليهم، نسأل اهللا السالمة والعا،بعض الناس وصفهم بالعلم
...................................  

  ج

  ما لم يضف للعلم والـدين الـورع         
  ج

 -جل وعال-لص فيه صاحبه هللا من الزم الدين الصحيح الصادق الورع، من الزم الدين الصادق الذي يخ
 ألنه قد يغفل عنه، المفتي على قدر من العلم وعلى قدر من التدين والعبادة، لكن الورع، لكن التنصيص عليه

  .قد يغفل عن الورع إذا سئل عن شيء
 أو من أجل أن يكف نفسه عن الفتوى التي ال يتبينها؟ السلف من أجل أن يحمل الناس عليهوهل الورع 

ن عن الفتوى، ويتدافعون الفتيا، وقد يرد، يقدم من العراق أو من خراسان أو من أقاصي الدنيا إلى يتورعو
المدينة أو مكة وبعد ألي وجهد جهيد يجد من يفتيه، والصحابة متوافرون، والتابعون لهم كذلك، كل واحد 

اذهب إلى ابن عباس، :  فيقولاذهب إلى فالن، اذهب إلى فالن، يأتي السائل من العراق يسأل ابن عمر: يقول
توسع ابن مور الدنيا بخالف ابن عمر، يعني توسع في أابن عباس مالت به الدنيا ومال بها، يعني : فيقول

 تورع عن كثير من األمور، وبهذا ، ابن عمر ال- وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه-عباس في حدود المباح 
الذي ينجمع على آخرته وقد يغفل عن كثير من أمور دنياه؛ نعرف قيمة العالم العابد حتى عند عوام الناس، 



أن   وترجمان القرآن، ال يستطيع أحدألن مثل هذا بغض النظر عن ابن عباس، ابن عباس حبر األمة،
ابن عباس مالت به الدنيا : يتطاول عليه، لكن هذا الحاصل، القصة في الصحيح، اذهب إلى ابن عباس، قال

ل ابن عمر في ورعه وانكفافه وانجماعه، فالعالم الرباني عليه أن ينظر إلى آخرته، ومال بها، فهو يريد مث
ليس معنى هذا أن يحرم نفسه، ويحرم من تحت يده، بحيث يتكففون الناس، ال، لكن يتوسط في أمرهم، ال و

  .دنياه على حساب دينهيكون جمعه لدنياه، وحرصه على 
...................................  

  ج

  ما لم يضف للعلم والـدين الـورع         
  ج

: كيف يتورع الصحابة عن الفتوى وهم يعرفون الجواب، ويأتيه السائل من بعيد ويقول: طيب قد يقول قائل
اذهب إلى فالن، ال شك أن هذا ورع، وقد أخذ : اذهب إلى فالن، فالن يقول: اذهب إلى فالن، ثم فالن يقول

ِإن الَّذين {لوال آية في كتاب اهللا ما حدثتكم : يبينوا، وأبو هريرة يقولالعهد والميثاق على أهل العلم أن 
 آية مخيفة تجعل العالم يبذل، وإن كان بالمقابل ]سورة البقرة) ١٥٩([} يكْتُمون ما َأنزلْنَا من الْبينَات والْهدى

جل -علم وال تثبت فهي كذب على اهللا أيضاً على خطر شديد، فالفتوى قول على اهللا، فإذا كانت من غير 
سورة ) ١١٦([ }والَ تَقُولُواْ ِلما تَصفُ َألْسنَتُكُم الْكَذب هذَا حالٌَل وهذَا حرام لِّتَفْتَرواْ علَى اللّه الْكَذب{، -وعال
إن كذباً (( :-سالمعليه الصالة وال- ليس ككذب على أحد، إذا كان الكذب على النبي  كذب على اهللا]النحل
ضممنا  وإذا خوان،اإل؟ المسألة خطيرة يا -جل وعال- فكيف بالكذب على اهللا )) ليس ككذب على أحدعلي

ويوم الْقيامة تَرى الَّذين كَذَبواْ علَى اللَّه وجوههم {:  في سورة الزمر-جل وعال-هذه اآلية إلى قول اهللا 
  يرضى بمثل هذا؟ وما الذي يدعوه إلىعالم: ضى اإلنسان من أجل أن يقال هل ير]ة الزمرسور) ٦٠([} مسودةٌ

فالن عالم، من بحور :  أو بتسرع، الذي يدعوه إلى ذلك من أجل أن يقالأن يجيب؟ إما بجهل أو بغير تثبت
الثة الذين هم أول يا أخي هون على نفسك، أتعلم من الث: العلم، واهللا ما رد أحد، يسأل ويجيب بسرعة، أقول

   .عالم: تعلم وعلم، ولكن ليش؟ ليقالمن تسعر بهم النار، ترى فيهم رجل 
  ومن يكـن ليقـول النـاس يطلبـه         

  

  أخسر بصفقته فـي موقـف النـدمِ         
  

إنه ينتظر : فيسكت، ينتظر من أهل العلم من يقولسأل  ي وهو المؤيد بالوحي-عليه الصالة والسالم-النبي 
  ولئال يتعجل، ومع األسف أننا نجد ليربي من يفتي بعده؛ لئال يتسرع؛ينتظر يسكت: يقولالوحي، ومنهم من 

 من يسارع، ويجيب على السؤال قبل تمامه، وأحياناً يجيب بضد من يتصدى للفتوى في هذه األزمان
: ول يق،المطلوب، واألمثلة كثيرة، سمعتم وتسمعون، شخص يسأل في وسيلة من وسائل اإلعالم يسأله شخص

إن ولده يضربه، وأريد أن تسدي له : إن ولده يضربه، تصور الولد يضرب االبن، واألب هو السائل يقول
األدب شرعي، والولد ال بد له من األدب، وكون الوالد يضرب ولده هذا أمر مطلوب، : نصيحة مباشرة قال

يسأل عن حال أبيه، باه، أو  فهم عكس المراد، فهم أن االبن هو الذي يشكي أ))واضربوهم عليها لعشر((
  .ويطلب توجيه لألب أنه يخفف عليه وال يضربه، عكس المراد، واألمثلة على هذا كثيرة

ولذا يتصدى كثير اآلن مع األسف الشديد، ومع االنفتاح الذي يعيشه الناس، ومع قلة الورع قد يكون هناك 
من غاب عنه ال ال أدري، : ق عليه أن يقولال أعلم، يش: علم، لكن الورع أين الورع؟ يصعب عليه أن يقول

وما ُأوتيتُم من الْعلْمِ ِإالَّ { :-جل وعال- ألنه مهما كان من العلم لن يخرج عن قول اهللا أدري ال بد أن يقع؛



، ل بقوله ليكون قدوة، إذا أجاب يعمج إلى علم، وتحتاج أيضاً إلى دين فالفتوى تحتا]سورة اإلسراء) ٨٥([} قَليالً
 ولن يقتدى به، ويحتاج علم، يبين له الحكم ويخالف الحكم لن يعمل بقوله ولو وجد الوإال إذا لم يوجد الدين
  .المفتي أيضاً إلى الورع

 وعرق عرقاً شديداً ولو كان في الشتاء، لماذا؟ ، الرحضاءوأصابتهبعض السلف إذا سئل عن مسألة انتفض، 
: ؟ يعني إذا كان الكذب على آحاد الناس حرام، والكذب على الرسولألن الفتوى مزلة قدم، أنت تخبر عن من

  . أعظم-جل وعال- والكذب على اهللا ))من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار((
فالمسألة تحتاج إلى إعادة حساب من قبل بعض من يتصدى إلى الفتوى، عندنا علماء، وعندنا راسخون، 

 موفقون، ونحمد اهللا على هذه النعمة، الخير ون للفتوى، وهم مسددونعمل، ويتصد و علموعندنا أئمة
موجود، لكن قد يوجد من يفتي من الطرف اآلخر، والزالت كثرت، وثقة العوام بأهل العلم تزحزحت، لماذا؟ 

آخر وهو في السن في مقام أوالد الشيخ حرام، ويسأل: ة عقد مالي فيقولسأل عن مسألألن الشيخ الفالني ي 
 : واالقتصاد، يقولن أولئك في تصور المسائل الجديدةحنا أعرف مإ: حالل، طيب قد يقول: ألول ويقولا

الشيخ : نهم من يقول فيرتكب الفتوى الثانية، ومحالل، ثم بعد ذلك الناس ما يدرون منهم من يرجح بالهوى
مجالس الناس مع األسف  فنطلب مرجح ثالث، حتى رمي بعض أهل العلم الراسخين وشاع في الفالني أعرف

كل شيء حرام، لماذا؟ ألنه يفتي بما يخالف أهواءهم، ال يسأل فالنسأل، كل شيء حرام، الشديد أن فالناً ال ي 
ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما ((: إذا كان مرد القبول والرفض الهوى، الحديث المختلف في ثبوته

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولد (( :-السالموعليه الصالة - ومقتضى قوله ))جئت به
اك على ما جاء عن اهللا  يقتضي هذا، إذا قدمت هو))حتى من نفسك((:  وفي قوله لعمر))والناس أجمعين

   .ن الذي يحب يكون مطيعاً لم يحبه فأنت ما أحببت الرسول؛ ألوعن رسوله
  !؟تعصي اإلله وأنت تـزعم حبـه      أ

  دقاً ألطعتـه  لو كـان حبـك صـا      
  

           هذا لعمـري فـي القيـاس شـنيع  
ــع ــن يحــب مطي   إن المحــب لم

  ج

-؛ ألنه أحياناً يأتي السؤال مطابق لسؤال سئل عن النبي ...فالمعول على الوحيين، وإذا جاءت الفتوى بنص
ن جهة مر إن كان النظ فيورده المفتي فال مفر، وال يجوز التردد في القبول، اللهم إال -عليه الصالة والسالم

 هذا من هذه الحيثية ال بأس، ويكون هذا في حق من له هل هذا النص محكم أو منسوخ أو مقيد أو مخصص
وإال صار متبعاً لهواه، إذا أفتاه فالن دينه وعلمه ال يجوز له أن يتردد النظر، أما العامي إذا أفتاه من يثق ب

حرام، نبحث، نسأل غيره، ثم :  سئل عن معاملة قالال، ندور غيره، في أسمح منه، إذا: يلزمك دم، قال: قال
الدين : بعضهم يقولالعامة إساءة الظن بالدين، بل بعض بعد ذلك يقع االضطراب بين الناس، ويقع من ق

تغير، كل عمرنا عايشين على كذا، ثم جاءونا ها الشباب وغيروا الدين، هذه إساءة ظن بالدين، وإذا أطلع 
 يستوعبونه ال بد من إطالعهم على سببه، على سبب الخالف ليعرف أن هذا الناس على الخالف وهم ال

دون ويختلف اجتهادهم االختالف وهذا االضطراب ليس في الدين، الحق واحد ال يتعدد، لكن العلماء يجته
 إذا سه على التريثإذا كانوا أهالً لالجتهاد، فعلى طالب العلم أن يمرن نفسه، وأن يعسف نف وكلهم مأجور

  .سئل، وأن يكون على صلة وثيقة بفتاوى أهل العلم



وهي موجودة وهللا الحمد؛ ألنها تعالج قضايا  ، قراءة فتاوى العلماء المعاصرينومما ينصح به طالب العلم
جنة الدائمة أو غيرها  أو ابن عثيمين أو اللكل أحد، مثل فتاوى الشيخ ابن بازحية، موجودة وبأسلوب يفهمه 

 وجود كثرة، ليسير على الجادة، ويتصور التصور الصحيح، وال تكثر -وهللا الحمد- الموجودة من الفتاوى
قبل خمسمائة أو ستمائة سنة في الشواذ عنده؛ ألن بعض الناس يكون علمه من الكتب، وظروف ما أفتي به 

ر مشترك دن كان هناك قد تختلف عن الظروف التي نعيشها وإبلد من البلدان أو لشخص من األشخاص ق
، قد يتغير جواب العالم بالنسبة لزيد عن جوابه لعمرو، الدين أنها ثابتة ال تتغيروهو الكثير األغلب في أحكام 

عذر بجهله،  الحكم يخفف عليه، وعلى ذاك يشدد؛ وألن هذا جاهل لما يحتف بزيد من األمور التي جعلت
 شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب عن قوم ذاك غير جاهل، يعني على سبيل المثال سئل اإلمام المجددو

يطوفون على قبر في بلد ما، وسئل نفس السؤال عن بلد آخر، فأفتى بأن هؤالء البلد أو هؤالء الناس كفروا 
بهذا، وأولئك عذرهم بالجهل؛ ألنه يعرف من حال هؤالء أنهم بلغتهم الدعوة، وبين لهم الحق، وأصروا على 

اضطرب جواب الشيخ، : رون بجهلهم، فالذي يسمع الفتوى هذه والفتوى هذه يقول وأما أولئك فهم معذو،ذلك
  .مرده إلى هذاو

فليكن من يتصدى للفتوى على حذر شديد؛ ألن ألزم ما على اإلنسان خالص نفسه، يسعى اإلنسان جاهداً على 
هذه، هي مدونة ، لن تترك بعد -جل وعال-أنت مسئول أمام اهللا خالصه قبل أن يسعى إلى خالص غيره، 

على حد زعمك، وخففت   أحصاها، أنت اآلن أحسنت على هذاعليك في كتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال
 لكن أنت وين جوابك؟ يعني هل عند شخص من األشخاص أغلى من نفسه؟ هل يمكن أن يؤثر عليه الحكم

نتحمل، يمكن أن يقول و ال شيء عليه ويجب عليه هذا، أنتحمل، نفتيه بأنه ال : على نفسه أحد ويتحمل؟ يقول
، فكيف -جل وعال-ماذا تعلم؟ لماذا أفتى؟ مو من أجل أن يرجو ثواب اهللا  ل؟هذا عاقل؟ لماذا طلب العلم

يرتكب ما يوجب عقابه؟ فليكن السعي إلى خالص النفس قبل السعي إلى خالص الغير، نعم اإلحسان إلى 
ع في الفتوى، ويعرض نفسه لها، بل يطلب أن يساهم في هذا اآلخرين مطلوب، أيضاً مع وجود من يتسر

  .الباب، ويكثر من هذا وال يتورع
 ومع ذلك يتهربون بحجة أن السلف يتدافعون الفتوى، لكن إذا لمقابل طرف آخر، أهل وأكفاءيوجد أيضاً في ا

 ))جم بلجام من نارمن سئل عن علم فكتمه أل(( ذر عنهاتعينت الفتوى على شخص ال يجوز له بحال أن يعت
 وإلى اعتدال، فمن كان أهالً لذلك ال يتأخر، والناس بحاجة ماسة، ومن جعل نفسه فالمسألة تحتاج إلى توازن

 يبحثون عن من يفتيهم، ويقسم يتصلون في الهاتف إلى قبيل الفجرللناس يعرف مقدار هذه الحاجة، الناس 
ماذا يفعل هذا؟ ألنه يعرف هؤالء الذين يعرضون أنفسهم بعضهم أنه منذ شهر يبحث عن من يفتيه وال يجد، ل

وهم موجودون في كل وقت وعلى كل حال، يريد أهل تحري، فمثل هذا من له؟ ال بد من البذل، من األكفاء 
 الحاجة ماسة، والبيان أمر ال العلم عليه أن يسعى لتكميل نفسه؛ ليقوم بحاجة الناس،ال بد من البذل، وطالب 

يحة القطعية بأن العلم م، ولذا جاءت النصوص الصريحة الصح يقوم أمر الدين وال الدنيا إال بالعلبد منه، وال
من أفضل األعمال، وهو في حق بعض الناس يكون أفضل األعمال، وقد يتعين على بعض الناس، فإذا تعين 

  .على الشخص وتخلى عنه فهو آثم



لك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له به طريقاً إلى من س((  يسر اهللا له سلوك السبيلطالب العلم الذي
لفتور؛ ألن زمالئك ه قد تراودك نفسك بالترك أو بالك سلوك هذا الطريق وأنت في أثنائ إذا يسر اهللا ))الجنة

الَّذي هو َأتَستَبدلُون الَّذي هو َأدنَى بِ{ توظفوا وكسبوا أو ساهموا أو زاولوا التجارة وتجروا وأنت في مكانك
ر{ ؟ متى تكون، الدعوة على بصيرة العلم ال يعدله شيء، العبادة على بصيرة]سورة البقرة) ٦١([} خَي هذقُْل ه

ةيرصلَى بع و ِإلَى اللّهعي َأدبِيلال تكون الدعوة على بصيرة إال إذا كانت مبنية على ]سورة يوسف) ١٠٨([ }س 
  .كون على بصيرة إال كذلكعلم راسخ، والعبادة ال ت

أنا طالب : خرة، قد يقول قائلفعلى طالب العلم أن يحرص وأن يجد ويجتهد لتحصل له الرفعة في الدنيا واآل
 أو عيفة، وفهمي ضعيف، هل أترك الطلب لكن تأهيلي الشخصي قد يعوق دون التحصيل، حافظتي ضعلم

 ال على كون  على مجرد سلوك طريق العلم، إنما رتبتسهيل طريق الجنةاستمر؛ ألن : نقولأستمر؟ 
سهل اهللا له به طريقاً إلى (( ولو لم يكن عالماً ))من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً(( اإلنسان يصير عالماً

 ثمانين، صالح بن كيسان ذكر ، سبعين، ستين،أنا واهللا شايب كبير، أنا عمري خمسين:  قد يقول قائل))الجنة
غ التسعين طلب العلم، وإن كان الذهبي وغيره يشكك في السن، لكن هذا موجود، القفال في ترجمته أنه لما بل

ض الناس  خمسين، بع، ستين، سبعين: أو قل، لما بلغ التسعين صالح بن كيسانالكبير معروف، كبير جداً سنه
تسلك فيه علم العمر كثر مما مضى، يا أخي أنت لو ما عندك إال يوم واحد ما يجيب : إذا الح الشيب يقول

، واألمور متيسرة، األسباب موجودة، يعني -جل وعال-سهل اهللا لك به طريقاً إلى الجنة، بس تصدق النية هللا 
اآلن في كل بيت، الشباب والشابات والنساء والرجال كلهم تعلموا، عجوز في السبعين  األشرطة -وهللا الحمد-

 من حادثة، ونجد بعض كبار السن من الرجال الذين من عمرها ال تقرأ وال تكتب حفظت القرآن، في أكثر
 زودهم من الذكاء والحفظ، أحياناً يوجد في الكبار من الذكاء والفهم ما ال يوجد عند صحة،متعهم اهللا ب

إن شاء -العمر كثر مما مضى، ثم يتقدم إلى المسجد مع األذان، وهو على خير يجيب واهللا ما : الشباب، يقول
: س ما يصنع شيئاً، وال يعان وال على تسبيح وتهليل، أدنى بزر عندك في البيت لو تقول له، يجل-اهللا تعالى

  .حفظني سورة كذا، موجود في البيت، وعندك األشرطة المعلمة، وعندك كل شيء، فال يأس
  أذان؟
  ...:....طالب

جوازه ومنعه، وقد بالنسبة للمفتي مع غيره قد يتعرض لشيء وهو االختالف مع غيره في تحديد ما يفتى ب
يلتبس عليه الضابط فيما يجوز وما يمنع، ولنضرب مثال بالجوال مثالً ومناسبته قائمة، ورن الجوال أثناء 
الصالة وبعد الصالة من بدايته إلى نهايته وال أغلق بنغمات موسيقية، وفتوى اللجنة الدائمة بتحريم النغمات 

واهللا الجوال :  وال ينكر، لماذا؟ يقول لك إنسان لسانه إلى لهاتهك ال يرفعالموسيقية موجودة ومبذولة، ومع ذل
و بموسيقى نختلف في كونه موسيقى، ثم بعد ذلك يمكن هذا ما ه: هذا مع عامل لو تكلمت ما يفهم، أو يقول

، -جل وعال- عقوبة من اهللا لمساجدسمع األغاني في اإذا تواطئنا على ترك المنكر في أول األمر سوف تُ
هذه األمور وهو في بدايتها ال بد من إنكارها، ومع األسف أن كثير من مساجد المسلمين تحولت إلى ما فمثل 

يشبه الكنائس، جوال يمين وجوال وسط، وجوال يسار، وجوال كذا، وبالموسيقى، يعني الرنات التي ما تؤثر 



 والمالئكة ال ،ه مجرد تنبيه هذه أمرها سهل، يعني تنبياق في أغانيهمفي النفوس وليست على طريقة الفس
 هذا ال تصحبهم المالئكة، فكيف بالموسيقى الجرس الذي يعلق على الدوابتصحب رفقةً فيهم جرس، 

هذه ما هي :  أو يقال، ماجنة؟ ومع ذلك كل واحد يتكل على الثانيالمطربة التي بعضها مستخلص من أغانٍ
 ويش فيه الغناء؟ ابن حزم ؟ ويش فيها الموسيقىبموسيقى، أو يروج في القنوات من بعض من يفتي، يعني

 متى عرف ابن حزم هذا؟ ،حالل: يقولياب يقول لك هذا الكالم، ابن حزم حالل، حتى كبار سن ش: يقول
إذا بلت :  يقول ابن حزم أيضاًحالل: دام ابن حزم يقول  مايفتي بمثل هذه الفتاوى، طيب تعاللوال وجود من 

ما في شيء، أباه ء ما فيه شيء، لكن ال تبول في اإلناء مباشرة، الولد إذا ضرب في إناء وصببته على الما
 ذلك الناس ا وما عديقتدي به فيما يريده وتهواه نفسه أو ؟ أف، يرضى أن يكون هذا قدوته:لكن ال يقول له

  .أحرار
  : ي في مثال لكن قوله مردود مرذول، يقول الحافظ العراق،ابن حزم أعل أحاديث األغاني والمزامير

ــذي ........................   أمــا ال
 ــازف ــر المعـ ــة كخبـ    عنعنـ

  ج

ـ       فكــذي ) قــال(ـلـشيخه عــزا ب
ال تــصغ البــن حــزم المخــالف  

  ج

عاش  وظروفه التي عاش فيها أثر في هذه الفتوى، لمسألة، ولعل لعيشه الذي عاش فيهابن حزم شذ في هذه ا
  .فيه هذا فأثر  كان وزير، كان في بيت نعمةفي نعمة
ون مثل ئ منذ عقود وهم يسمعون األغاني علناً من غير نكير، يستمرخوة الوافدين من البلدان األخرىونجد اإل

في الصالة وحريص وجاء متقدم، ومع ذلك النغمة الموسيقية من بداية مثالً هذه األمور، وتجد هو في الصف 
ا في شيء عنده، جاي من بلد الناس كلهم من هذا الصالة إلى نهايتها وال تسمح نفسه يغلق الجوال؛ ألنه م

هذه أماكن عبادة، يعني إذا كانت الموسيقى ووأشد، فيستخفون بمثل هذه األمور، فعلى اإلنسان أن يغار لدينه، 
 هم اللي معابد المخالفين،محرمة في البراري والقفار فكيف بأماكن العبادة، وتشبيه أماكن العبادة بالكنائس و

  .اداتهم بموسيقى، فعلينا أن نحرص على هذايصحبون عب
هذه موسيقى أو هذه ليست موسيقى؛ ألنها قريبة : ن النغمات واحد يقول يختلف اثنان في نغمة م،..قد يقول

 لكن لو على سبيل اإلشارة ،بعيدة، وإطرابها للنفس يسير، هذه مما تختلف فيها وجهات النظريعني ما هي 
  . بأن يغير هذه الموسيقى إلى نغمة ال إشكال فيهاعلى الشخص أو المشورة عليه

 كيف يشبه الوحي وهو أفضل والمالئكة ال تصحب رفقة فيها جرس جاء النهي عن الجرس: د يقول قائلق
نعم، التشبيه ال :  يشبه المحمود بالمذموم؟ نقول))أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس((شيء بصلصلة الجرس، 

جه، والجرس فيه صوت متدارك، وفيه إطراب، فكونه يشبهه في تدارك الصوت، يقتضي المشابهة من كل و
  .ال يعني أنه يشبهه في اإلطراب

 في الجنة شبهت برؤية القمر ليلة البدر، ال تضامون في رؤيته، أو ال -جل وعال-الرؤية، رؤية الباري 
ال مرئي بمرئي، فالتشبيه من   رؤية برؤيةتضامون في رؤيته، يعني هل هذا التشبيه من كل وجه؟ تشبيه

  .وجه دون وجه



 هل معنى هذا أنه ما فيهم وجوههم كالقمر أو على هيئة القمرالذين يدخلون الجنة، أول زمرة تدخل الجنة 
 ال في بقية ه، ال، في اإلضاءة والنور القمر ما في؟ ما فيهم أنوف وال عيون؟...عيون وال أنوف وال

  .التفاصيل، فمثل هذا ينتبه له
قضية، إن عدد المفتين الذين يفتون في قضية واحدة كثيرون، وتختلف أقوالهم في تلك ال: هذا سائل يقول

   أو يقوم بأخذها؟ويحتار أحدنا أي فتوى يقدم
 في كثير من المسائل، والخالف مرده إلى بلوغ لصحابة إلى يومنا هذا، ولن ينقطعالخالف موجود من عهد ا

ض، فالذي بلغه الدليل يفتي بمضمونه، والذي لم يبلغه يفتي بما عنده قبل ورود الدليل لبعض الناس دون بع
  .الدليل

، ومن لم يثبت عنده أفتى بخالفه، قد بوته، فمن ثبت عنده أفتى بمقتضاهقد يبلغ الدليل ويختلف العلماء في ث
ين، فيعمل به بعضهم على يبلغ الدليل لألطراف كلها، ويبلغ بعض العلماء المخصص أو المقيد ولم يبلغ اآلخر

  .إطالقه، ومن بلغه المقيد يعمل بالمقيد
تختلف من عالم إلى عالم، الفهوم قد يستدل الفهوم، الفهوم تختلف، القواعد التي أخذت من عمومات الشريعة 

له وكلهم مأجور، لكن الذي يصيب الحق  الفهم يختلف، مخالفه بنفس الدليل، بنفس الدليلويستدل العالم بدليل 
له  وال يعني هذا أن كل إنسان يخطئ الحق له أجر واحد، كلهم مجتهدون وأهل لالجتهاد،أجران، والذي 

  .نظر في األدلة، ال، الذي ينظر في األدلة من له أهلية االجتهادال
 وِأئمة هذه األمة وسلفها رجال، نفهم مثل ما الأما ما يشاع في بعض القنوات أو في بعض الصحف أنهم رج

عامل مع النصوص، من مون، هذا الكالم ليس بصحيح، ال بد أن يكون الفهم مضبوط، فهم من يحسن التيفه
هذا شخص عنده الماليين في : إذا سئل شخص وقالاللغوية والشرعية والعرفية ويوازن بينها،  يفهم الحقائق

ة أو ال تحل؟ الذي ال  تحل له الزكا يده وعلى من تحت أن يموت من الجوع مقتر على نفسه ويكادالبنوك
* والَّذين في َأمواِلهِم حقٌّ معلُوم{:  يقول-جل وعال-ه الزكاة؛ ألن اهللا تحل ل: يعرف يفرق بين الحقائق يقول

ة عرفية بين  وهذا محروم، ال يا أخي، هذه وأن كانت حقيق]جسورة المعار) ٢٥ -  ٢٤([ }لِّلساِئِل والْمحرومِ
ليست هي الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية السائل الذي يأتي للناس ويسألهم، المحروم الذي ال  ها لكنالناس

رف بأي طريقة من الطرق هذا يحرص عليهيسأل، فال يعرف وال يدرى به، وال يفطن له، مثل هذا إذا ع.  
-اهللا : في ذلك يقول البنت ال تريد هذا الشخص فيجبرها عليه، يناقش خطب ابنته شخصاً ال تريده،شخص ي
 ويش البغاء هذا؟ هو يدري إن ]رسورة النــو) ٣٣([ }ولَا تُكْرِهوا فَتَياتكُم علَى الْبِغَاء{:  يقول-جل وعال

سورة ) ٣٣([ }ومن يكْرِههن فَِإن اللَّه من بعد ِإكْراههِن غَفُور رحيم{: الزنا؟ إلى أن قالهو البغاء هذا 
نحن : يقولو هو يريد هذه المغفرة، هذا مثل يفهم النصوص؟ مثل هذا يترك أن يفهم النصوص ]رلنــوا

رجال وهم رجال؟ هذا كالم بعض العامة، ومن بعض من يكتب مثل العامي أو أردأ؛ ألن بعض العوام 
ميع ما جاء  وهذا موجود، تجده يشط في الفهم، ويخالف ج،فطرهم سليمة، وبعض من يكتب تلوثت أفكارهم

  .نحن رجال: عن سلف هذه األمة وأئمتها ويقول



كون الفتاوى التي فيها شيء من االختالف من أهل العلم الذين يوثق : كون الفتوى تختلف من أهلها أوالً
عتها ال ينبغي إشا: بعلمهم، من أهل العلم الراسخين الذين لهم النظر واالجتهاد وتوافرت فيهم الشروط، أوالً

، مثل ما تقدم، بعض الناس يسيء الظن بالدين، ومرده إلى اجتهاد المجتهدين ال إلى الدين، فإذا اسبين الن
ه يعرف أنه يوجد من يخالفه، صل له األجر، لكن ليس معنى هذا أنسئل العالم وأفتى بما أداه إليه اجتهاده ح

اس؛ ألنه يحصل بهذا االضطراب، وهو من أهل النظر واالجتهاد، ودليله له حظ من النظر أن يشيعه بين الن
ويحصل مثل ما يقول، يحتار الناس، تحصل الحيرة بمثل هذا، فال مانع أن يجتهد، وهذا هو األصل أن يجتهد 

لناس القول  ولو أخطأ، لكن ال يشاع بين ا-جل وعال-اإلنسان فإذا أفتى على ما يؤديه اجتهاده بعد التجرد هللا 
ال يجوز، ويزعم بعض الناس أن هذا من السعة في الدين، ومن : ول وواحد يقوضده، واحد يقول يجوز

والَ {:  يقول-جل وعال- واهللا ،"الف أمتي رحمةتخا: "له يقولأصل التيسير على الناس، ويستدل بحديث ال 
ينفخْتَلم الُونزي *كبر محن رلكن إذا وجد  الرحمة في عدم االختالف]دسورة هو) ١١٩ - ١١٨٧([ }ِإالَّ م ،

االختالف الذي رتب عليه أجر ال مانع من وجوده، وهو شرعي والصحابة اختلفوا، وال مانع من ذلك، لكن 
على أن ال يضطرب الناس في هذا الباب، أو يترك الناس يتخيرون، واهللا شوف اللي يفتيك بالحالل أو 

ى أن يستفتي، فمثل هذا ينبغي أن ال يشاع بين بالحرام، تخير، العامي لو كان أهل للنظر والتخير ما يحتاج إل
  .الناس بقدر اإلمكان

يسأل شيخاً والبعض من الناس قد يستفتي عن مسألة عند شيخ، ثم يقوم بعدم قبول تلك الفتوى : يقول
  آخر، وكذلك حتى يحصل على ما يرضيه من الفتوى؟

 يلزمه  ويثبت ذلك باالستفاضة بين الناسقليده،هذا هو الذي ذكرنا أنه متبع لهواه، فإذا سأل من تبرأ الذمة بت
 }فَاسَألُواْ َأهَل الذِّكْرِ ِإن كُنتُم الَ تَعلَمون{:  يقول-جل وعال-هللا ن فرض العامي سؤال أهل العلم، واقوله؛ أل

  .]لسورة النح) ٤٣([
لفتوى، ن يفتي ويتصدر ايرة كثر عدد مفي اآلونة األخ:  يقوللسؤال السابق إال أنه بصيغة أخرىهذا نفس ا

وخاصة في وسائل اإلعالم المختلفة، حيث أن بعض من يفتي في وسائل اإلعالم بخالف الكتاب والسنة، 
 وهذا وخاصة في قضية حجاب المرأة، حيث أن بعض المفتين يفتي بعدم ضرورة تغطية المرأة لوجهها،

  . وضعفاء الدينيثير الشك والجدل والبلبلة وضعفاء النفوس
مثل هذه المسألة التي أشار  إنما هي للكبار، للراسخين، ومة وتعظم اآلثار المترتبة عليهامسائل التي تعم األال

 هناك نصوص صحيحة صريحة ال تحتمل التأويل، وكان يعرفني قبل أن إليها حجاب الوجه بالنسبة للمرأة
يا َأيها النَّبِي قُل لَِّأزواجِك { ابي فخمرت وجهي بجلب-هذا في البخاري-ينزل الحجاب، استيقظت باسترجاعي 

نْؤذَيفَلَا ي فْنرعنَى َأن يَأد ذَِلك لَابِيبِهِنن جم هِنلَيع ينندي يننْؤماء الْمسنو كنَاتبثم ]بسورة األحزا) ٥٩([} و 
 ونفرق بين من يفتي بعد أن يدرس ]بسورة األحزا) ٦٠([ }لَِئن لَّم ينتَه الْمنَافقُون{ :بعد ذلك بعدها مباشرة

المسألة ويؤديه اجتهاده إلى أن هذا الحكم كشف الوجه حالل، مخلصاً في ذلك هللا، وهو من أهل االجتهاد، 
يعني نفترض مثالً المسألة في األلباني مثالً أداه اجتهاده إلى أن الوجه ليس بعورة، وعامة أهل العلم يفتون 

اجتهد وهو أهل : تنطبق على األلباني؟ ال، نقول }لَِئن لَّم ينتَه الْمنَافقُون{: إن اآلية: رة، هل نقولبأنه عو



لالجتهاد، ونظر في النصوص، وأداه اجتهاده إلى هذا، وله أجر واحد، أجر االجتهاد، أجر اإلصابة مع 
لمسائل وليسوا من أهل العلم وما عرفوا الفريق اآلخر، هؤالء الذين يكتبون في الصحف ويروجون مثل هذه ا

وال في الزكاة، وال في المعامالت، همهم هذه المسألة، ويش الهدف من بعلم، وال بحثوا مسائل ال في الصالة 
هذه المسألة؟ الهدف أن ينسلخ، تنسلخ النساء من حيائهن، ويستمتع أمثال هؤالء بمناظرهن، ويتوصلون إلى 

سورة ) ٦٠([} لَِئن لَّم ينتَه الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض{ : اآلية األخرىممآربهم، ولذا تنطبق عليه
 جاءت عقب هذه اآلية مباشرة، أهل العلم واالجتهاد والنظر واإلخالص لهم حكم، لكن مثل هؤالء ]باألحزا

ة من مسائل الصالة يبحث في الحجاب؟ الذين ال دور لهم، ال ناقة لهم وال جمل في العلم، ما يعرفون مسأل
الهدف من األهداف األولى إلبليس وآدم في الجنة قبل أن ينزل من األهداف وسوس لهما ليبدي لهما ما وري 
عنهما من سوءاتهما، هدف شيطاني هذا، ومع ذلك يكتب من يعرف ومن ال يعرف، ومن عرف كلمة رددها 

  .ى نفسه مثل هذا، واهللا المستعانفي وسائل اإلعالم، هذا أمر خطير يخشى عل
  يكفي؟ جاءت اإلقامة؟

  :.....طالب
  ...األسئلة كثيرة جداً، لكن عاداللي يريحكم، بس ال نشق على اإلخوان، 

 فهل يمكن هرة ما يسمى بالمفتيات من النساءكثرت في هذه األيام في وسائل اإلعالم والفضائيات ظا: يقول
على ما  وما هو تعليقكم ؟تي تكون للمفتين واحدة بالنسبة للرجال والنساء وهل الضوابط ال؟أن تفتي المرأة

  من تقدم إحدى النساء إلمامة الرجال؟حدث 
وال بد أن تؤمن  لكن هذا ال بد أن يكون من رواء حجاب،  النساء كعائشة من تصدر لإلفتاء،من الصحابة من

فإذا  ]سورة األحزاب) ٣٣([} وقَرن في بيوتكُن{ :لهي، وإال فاألصل أن المرأة تقر في بيتها، األمر اإلالفتنة
رجحت المصلحة بأن تكون مفتية للنساء، وهي أعرف بأمور النساء، ال مانع؛ ألن الرجال لهم من يحل 

إن عائشة : مشاكلهم، وال يوجد امرأة اآلن عندها من العلم مثل ما عند عائشة مما يخفى على الرجال، لنقول
 أو ما يخفى على ن أمور النساء ما يخفى على غيرهال، هل يمكن أن يتصور امرأة عرفت متفتي الرجا

ه الرجال بأجلى صوره، الرجال؟ الذي جاء عن عائشة مما يخفى على الرجال كله مدون في الكتب، وعرف
انع أن تفتي ن المرأة تفتي الرجال؛ ألن الرجال عندهم من يكفيهم، ومع االحتياطات التامة ال مإ: فال يقال

ف النساء، بالضوابط  وظرووهي أقرب إلى معرفة مشاكل النساءالمرأة النساء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، 
) ٥٣([ }وِإذَا سَألْتُموهن متَاعا فَاسَألُوهن من وراء حجابٍ{ الشرعية التي ال بد أن تكون من رواء حجاب،

  .نة وال بد أن تؤمن الفت]بسورة األحزا
في األمور العامة إنما يطلب لها الرجال، في اإلمامة في التحقيق امرأة متهمة مثالً الذي يحقق معها في عهد 

- فيه من النساء من أهل العلم والعقل والدين ما يمكن أن يقوم بمثل هذا، لكنه -عليه الصالة والسالم-النبي 
 األمور ال يقوم بها النساء، وال تناسب أن يقوم بها  ألن هذه)) يا أنيسواغد((:  قال-عليه الصالة والسالم

مثالً أنيس هذا رجل كيف يخلو :  قد يقول قائل)) يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهااغد((النساء، 
، ويسألها من رواء ..؟ معها محرمها، ومعها-عليه الصالة والسالم- هل يتصور خلوة في عصره ؟بامرأة



، يعني بعض الناس يستمسك بشيء من المتشابه ويترك األمور المحكمة، دقيم عليها الح إن اعترفت أابحج
أن يقينا  -جل وعال- نسأل اهللا ،والهجمة التي يروج لها األعداء وأبواق األعداء لتحرير المرأة هجمة خطيرة

  .واهللا أعلمومجتمعات المسلمين شرها، 
 . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا،وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


